
JORNAL FERAESP
O JORNAL DOS ASSALARIADOS RURAISJUlHO DE 2021                    WWW.FERAESP.ORG.BR

DESDE 2017 - EDIÇÃO NÚMERO 43

A FERAESP mantém canal aberto aos empregados assalariados rurais do estado de São Paulo e sindicatos. 
Viu ou vivênciou alguma irregularidade no ambiente de trabalho ? 

Denuncie em nossos canais de comunicação: (14) 32143237 / feraesp@feraesp.org.br 
WhatsApp: (14) 998739557 ou em seu Sindicato.

A federação e os sindicatos irão orienta-los(a).

Inflação
Mês de referência: junho de 2021

Últimos 12 meses

INPC: 9,22%
IPCA: 8,35%

  Preocupado com as eleições de 2022, Bolsonaro recria o Ministério do 
Trabalho PAG - (2) 

811 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2020  PAG - (3) 

25% do PIB está concentrado em 8 cidades  PAG - (4)

 
Rendimento de reempregados pode diminuir até 15%  PAG - (4)

Possivel fim do incentivo aos auxilios alimenticios, irão prejudicar 
empregados PAG - (4)

SISTEMA DE ARRECADAÇÃO FERAESP

Sistema para emissão de guias sindicais para atender os sindicatos.
No qual, podem ser emitidas a Contribuição sindical, Confederativa, Assistencial e Mensalidade social.

O sistema é gratuito para os sindicatos da categoria, através do site www.feraesp.org.br no link “Sistema de geração de guias”.
Para maiores esclarecimentos contatar o setor de arrecadação, através do e-mail: arrecadacao@feraesp.org.br ou 

pelo telefone (14) 3214-3237.
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Trabalho análogo à escravidão: Laranja foi 
o setor que mais teve resgates

Fundada em 1989

O setor da laranja, foi o que mais teve resgates de pessoas em 
situação de trabalho análogo a escravidão no estado de 
São Paulo em 2020.

Entre o ano de 1995 e 2020, o estado de São Paulo registrou 1.901 
mil pessoas em condições de trabalho análogo a escravidão. Os 
dados são do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do 
Tráfico de Pessoas.

Nesse período, a maior parte dessas pessoas exerciam 
atividades laborais no setor de construção de edifícios, com 23% 
dos casos, confecções de peças do vestuário, com 22% e do setor de 
cana-de-açúcar, com 9%.

Situação entre 2003 e 2018

Já para o período entre 2003 e 2018, o perfil por atividade 
econômica se inverteu. O setor da agropecuária registrou a maior 
parte dos casos, do total, para pessoas naturais do estado, 43% (474 
pessoas) eram deste setor, 15% (165 pessoas) eram da atividade de 
costura em série e 14% (151 pessoas) eram da atividade de costura 
a máquina. 

Já para pessoas resgatadas residentes, a ordem é a mesma, com 33% 
(351 pessoas) dos resgates na agropecuária, 18% (194 pessoas) na 
costura em série e 17% (181 pessoas) na costura a máquina.
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Já em relação a raça, para naturais do estado, a maior parte eram de brancos, com 40% dos casos, e, negros e pardos eram 37%. Já para 
resgatados residentes, a maior parte eram de negros e pardos, com 53% do total e brancos 32%.

A maioria dos resgatados tinham, como grau de instrução, até o 5º ano incompleto, aproximadamente 50% para naturais e residentes.
A maioria dos resgatados eram do sexo masculino e com idade entre 18 e 24 anos.

Foto: Reprodução/EPTV

Situação no ano de 2020 - Laranja em São Paulo

No ano de 2020, a maior parte das pessoas resgatadas foram do 
setor da laranja, o que representa 51% (18 pessoas), seguido de 
confecções de peças do vestuário, com 43% (15 pessoas) dos casos.

De forma geral, o setor agropecuário ainda registra a maior parte 
dos casos de resgates.

Para o presidente da FERAESP, Jotalune Dias dos Santos, o jota; “as reformas feitas pelos governos Temer e Bolsonaro, onde houve um 
enfraquecimento das instituições de defesa das relações de trabalho, contribuiram e muito para esse aumento de casos que vemos agora, 
sobretudo na laranja. A sensação de não serem punidos e a fragilidade das fiscalizações, com o agravamento por conta da panademia se 
refletiu nessa situação catastrófica dos trabalhadores”.

Denuncie:
Dique 100 para denunciar violações aos direitos humanos.

Preocupado com as eleições de 2022, Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho

Bolsonaro e Paulo Guedes, ministro da Economia.

O governo Jair Bolsonaro (sem partido), preocupado com a baixa 
popularidade em decorrência da mal condução do País, começou as 
articulações na tentativa de reeleição em 2022.
 
Uma das ações do governo foi a aproximação com os partidos de 
centro (o chamado centrão) que é maioria no congresso e exerce 
forte influência nas eleições. Em primeira demonstração disso, 
Bolsonaro oficializou, entre outros, a recriação do Ministério do 
Trabalho e Previdência em MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.058 de 27 de 
julho de 2021.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) assume a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos. O general, por sua vez, foi realocado para 
a Secretaria Geral da Presidência, onde antes estava Onyx Lorenzoni. Por fim, Onyx ficará à frente do novo Ministério do Emprego e da 
Previdência Social, que será um desmembramento do Ministério da Economia.

Onyx Lorenzoni, novo ministro do Ministério do Trabalho.

Com a nomeação, Bolsonaro coloca na Casa Civil, 2 anos e meio de-
pois de tomar posse, um político.

Agora, já são 4 os ministérios que têm membros do centrão com 
líder. Além de Ciro Nogueira, o bloco conta com os deputados João 
Roma (Republicanos-BA) na Cidadania, Fábio Faria (PSD-RN) nas 
Comunicações e Flávia Arruda (PL-DF) na Secretaria de Governo.

Vale destacar que, Bolsonaro se elegeu com o argumento de não 
fazer acordos ou conchaves políticos, e, inclusive, acabou com 
vários ministérios em sua gestão, ao que parece, a preocupação 
agora não é mais suas promessas, e sim, um fortalecimento para se 
reeleger em 2022, até mesmo porque, as pesquisas indicam que o ex 
presidente Lula (PT - SP) sairá vencedor no próximo pleito.
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A produção global ineficiente de alimentos está na origem de um enorme aumento da fome, bem como de um terço de todas as emissões e 
de 80% da perda de biodiversidade, advertiu o secretário-geral das Nações Unidas,  António Guterres. O chefe da ONU falou sobre o tema 
na pré-Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, em Roma, que teve início na segunda-feira (26) e é sediada pela Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

O apelo de Guterres foi direcionado a todos os países para que transformem os sistemas alimentares para acelerar o desenvolvimento 
sustentável. Ele lembrou que até 811 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2020 — 161 milhões a mais do que em 2019. Acrescida 
ao cenário preocupante, existe, ainda, a perturbação causada pela pandemia da COVID-19, durante a qual foi constatado que 3 bilhões de 
pessoas não têm dinheiro para uma alimentação saudável.

“Estamos seriamente fora do caminho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030”, disse Guterres, que 
destacou como “a pobreza, a desigualdade de renda e o alto custo dos alimentos” são responsáveis por esses males, e como as mudanças 
climáticas e conflito são foram “consequências e impulsionadores desta catástrofe”.

Amina Mohammed - Ecoando essas preocupações e pedindo ação na Pré-Cúpula desta semana, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mo-
hammed, insistiu que combater a fome crescente e a má nutrição eram desafios que a comunidade internacional deveria enfrentar, “já que 
temos os meios para fazê-lo”.  

Mohammed saudou o fato de que 145 países já haviam embarcado em diálogos nacionais para decidir como os sistemas alimentares sus-
tentáveis deveriam ser até 2030, em referência a reuniões online regulares, fóruns públicos e pesquisas com jovens, agricultores, povos 
indígenas, sociedade civil, pesquisadores, setor privado, líderes políticos e ministros da agricultura, meio ambiente, saúde, nutrição e fi-
nanças.

O resultado dessas trocas contribuirá para as ações sugeridas organizadas em torno das cinco linhas de ação da Cúpula   para transformar 
a produção de alimentos e alavancar a importância de longo alcance dos sistemas alimentares para ajudar a alcançar os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), explicou a vice-chefe da ONU:

“Não existe um tamanho único que sirva para todos. Devemos trabalhar país por país, região por região, comunidade por comunidade, 
para garantir que a diversidade de necessidades seja atendida para dar suporte a cada realidade. O mesmo se aplica aos nossos sistemas 
alimentares e às mudanças que são necessárias para que possamos alimentar o mundo, sem privar o planeta de seu futuro.”
A Pré-Cúpula, que está sendo realizada em um formato híbrido, reúne delegados de mais de cem países para lançar um conjunto de novos 
compromissos por meio de coalizões de ação e mobilizar novos financiamentos e parcerias. 

Sustentabilidade frágil - Mohammed destacou como a pandemia reverteu os esforços em direção ao desenvolvimento sustentável, com os 
dados mais recentes da ONU indicando que cerca de 100 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza desde o início da crise de 
saúde global. 

Mas ela insistiu que a reunião desta semana em Roma, sediada pela FAO, teve a oportunidade de “impulsionar o progresso” na entrega da 
Agenda 2030, concordando posições sobre soluções sustentáveis, à frente dos Líderes dos Sistemas Alimentares da ONU  da Cúpula em 
Nova York em setembro. 

“Por meio da Agenda 2030, concordamos em transformar nosso mundo. Só podemos fazer isso trabalhando juntos”, disse Mohammed. 
“Isso significa que devemos ouvir uns aos outros, apreciar as diversas perspectivas e compreender os desafios dinâmicos e interconecta-
dos que enfrentamos. Isso significa que devemos nos comprometer a fazer as escolhas necessárias para garantir que não deixemos nin-
guém ou algum país para trás”.

811 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2020, aponta ONU
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25% do PIB está concentrado em apenas oito cidades brasileiras
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realizou, nes-
ta quinta-feira (22/07), o webinar ‘Diálogos para o Desenvolvi-
mento Econômico Local’. O evento marcou o sétimo encontro no 
ciclo de debates que tem por objetivo fornecer apoio ao processo de 
formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
(PNDU) e contou com a participação de especialistas na agenda de 
políticas urbanas que destacaram a importância em promover a 
desconcentração econômica para o desenvolvimento sustentável 
dos municípios brasileiros.

O webinar teve como foco central a apresentação da Nota Técnica 
‘Apoio à Formulação da PNDU para o Desenvolvimento Econôm-
ico Local’. Entre os dados destacados, o estudo revela que cerca 
de 25% do PIB nacional está concentrado em apenas oito cidades 
brasileiras. Na avaliação de Luiz Felipe Gomes de Almeida, pesqui-
sador associado do Ipea e autor do estudo, o dado reforça a alta 
densidade econômica em um número restrito de municípios 
brasileiros. “O crescimento econômico nos municípios do país ainda 
obedece a uma dinâmica de aguda concentração. É preciso buscar 
políticas que atenuem essa densidade econômica”, argumentou.

Rendimento de reempregados pode diminuir até 15% em condições desfavoráveis

Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
, mostra que, nos períodos com condições mais desfavoráveis no 
mercado de trabalho, o efeito do desemprego pode representar 
uma diminuição de 10% a 15% nos rendimentos dos indivíduos que 
conseguem se reempregar. Por outro lado, quando o mercado de 
trabalho se apresenta mais favorável, as transições de empre-
go parecem relacionadas com reduções pequenas e, em muitos 
casos, não significativas nos rendimentos dos que conseguem se 
reempregar no intervalo de um ano. A esse efeito, porém, deve-se 
somar o processo demorado de retorno ao trabalho, principalmente 
nos períodos de desemprego elevado.

Possivel fim do incentivo aos auxilios alimenticios, irão prejudicar empregados

A proposta de reforma do Imposto de Renda (IR), inclui um possível 
fim dos incentivos fiscais ao auxilio alimentação e refeição. O relator 
é Celso Sabino (PSDB- PA).

A proposta, teria efeitos devastadores aos auxílios alimentícios, 
sobretudo, no meio rural, para os assalariados rurais, que já 
recebem este tipo de auxilio em valores muito baixos. Ela poderia 
causar um desincentivo a esse beneficio e causar mais acidentes de 
trabalho, alguns especialistas alertam que, empregados sem uma 
alimentação adequada, são mais suscetíveis a acidentes.  

De acordo com o CORREIO BRAZILIENSE, e, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), há cerca 
de 22,3 milhões de trabalhadores beneficiados pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) no Brasil. Por lei, as empresas não 
são obrigadas a pagar vale-alimentação ou refeição, como ocorre com o 13º, hora extra e férias, por exemplo. O pagamento é definido em 
convenções coletivas mediadas por sindicatos.

Sindicalize-se! 
Sindicato forte é um direito seu!


